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1. Scopul poziției 

1.1. Prezentul regulament stabilește procedura de verificare a lucrărilor de diplomă ale ciclului I 

- teze de licență,master din ciclul II - masteratși dizertații de doctorat din ciclul III - studii doctorale 

utilizând sistemul "Antiplagiat" (pachet "Universitatea Antiplagiată") din cadrul Universității de Statdin 

Comrat (în continuare - USC). 

1.2. Utilizarea sistemului anti-plagiat pentru a controla volumul împrumuturilor și a analiza 

lucrările privind împrumuturile ilegale vizează: 

- creșterea nivelului de independență a tezei ciclului I - licență,   teze de master din ciclul II - 

masterat și dizertații de doctorat din ciclul III - studii doctorale; 

- respectarea drepturilor de proprietate intelectuală ale cetățenilor și persoanelor juridice 

persoane; 

- îmbunătățirea calității educației absolvenților KSU. 

2. Domeniul aplicației 

2.1. Această prevedere este obligatorie pentru aplicarea de către principalele unități structurale 

ale USC la verificarea documentelor de diplomă din ciclul I - licență,teze de master din ciclul II - masterat 

și dizertații de doctorat din ciclul III - studii doctorale, utilizând sistemul "Anti-plagiat". 

3. Perioada de valabilitate 

3.1. Această dispoziție intră în vigoare din momentul aprobării sale și rămâne în vigoare până 

la anularea acesteia. 

4. Responsabilitate și control 

4.1. Responsabilitatea pentru respectarea acestei prevederi revine funcționarilor și angajaților 

USC care efectuează verificarea actelor de diplomă din ciclul I - licență,teze de master din ciclul II - 

masterat și dizertații de doctorat din  ciclul III - studiidoctorale cu ajutorul sistemului "Antiplagiat". 

4.2. Activitatea cu sistemul "Antiplagiat" este organizată de șefii departamentelor universității. 

4.3. Organizarea lucrărilor cu sistemul "Anti-Plagiat" este controlată de prorector pentru 

afaceri academice, prorector pentru lucrări științifice,șeful Departamentului de Management al Procesului 

Educațional și Calitatea Educației. 

5. General 

5.1. Prezentul regulament este elaborat în conformitate cu legislația Republicii Moldova, Carta 

(Carta) USC, alte acte locale (interne) al USC. 

5.2. Verificarea obligatorie a prezenței împrumuturilor fără indicarea sursei și a autorului sunt 

supuse lucrărilor de diplomă din ciclul I  - licență,teze de master din ciclul II - masterat și dizertații de 

doctorat din ciclul III - studii doctorale. 

6. Procedura de verificare a tezelor de diplomă ale ciclul I  - licență,teze de master din ciclul II 

- masterat și tezei de doctorat ale ciclului III de studii doctorale prin sistemul "Antiplagiat", 

precum și procedura de admitere a acestor lucrări pentru apărare după verificarea de către 

sistem 



 

"Anti-plagiat" 

6.1. Lucrările de diplomă din ciclul I - licență,teze de master din ciclul II - masterat și tezei de 

doctorat din ciclul III - studii doctorale se depun la catedră pentru verificare prin sistemul "Antiplagiat" 

în formă hârtie și electronică (în format .doc, .txt sau . rtf) nu mai târziu de 30 de zile calendaristice înainte 

de începerea lucrărilor comisiei de examinare de stat. 

6.2. La depunerea la catedră a unei teze a ciclului I - licență,teza de master a ciclului II - 

masterat și tezei de doctorat a ciclului III - solicitantului, studentul completează și semnează o cerere în 

formularul prescris (Anexa nr. 1), ceea ce confirmă faptul că nu există împrumuturi din surse tipărite și 

electronice ale terților în lucrarea scrisă, nesuținute de către relevant   referințe, precum și conștientizarea 

de către student a neadmisiei tezei ciclului I  - licență,teza de master a ciclului II - diplomă de master și 

teza de doctorat a ciclului III - teză de doctorat în cazul depistării plagiatului. 

Neprezentarea unei declarații care să confirme originalitatea lucrării atrage automat 

neadmiterea tezei ciclului I - licențiator,teza de master a ciclului II - magistratura și teza de doctorat a 

ciclului III - studii doctorale în domeniul apărării.   

6.3. Catedra are în vedere verificarea lucrărilor de diplomă ale ciclului I - licență,teze de master 

din ciclul II - masterat și tezei de doctorat din ciclul III - studii doctorale în sistemul "Antiplagiat" cu 

înscrierea în revista respectivă (Anexa 2). 

6.4. Verificarea lucrărilor de diplomă din ciclul I - licențiat, teze de master din ciclul II - 

masterat și tezei de doctorat din ciclul III - studii doctorale se realizează la catedra șefului catedrei. 

6.5. Șeful catedrei este obligat să verifice lucrările prin sistemul "Antiplagiat", să ia o decizie 

cu privire la revizuirea și reverificarea tezei ciclului I - licență,teza de mastera ciclului II - magistratură 

șiteza de doctorat a ciclului III – studii doctorale  pentru plagiat sau la recomandarea de lucru pentru 

apărare în termen de 5 zile calendaristice. 

6.6. În cazul în care studentul nu este de acord cu decizia catedrei privind rezultatele verificării 

tezei ciclului I - licență,teza de master ciclul II a – masterat și tezei de doctorat a ciclului III - doctorat în 

sistemul "Antiplagiat", șeful catedrei pe care se desfășoară lucrarea numește o comisie de reverificare a 

lucrării pentru reverificarea activității pentru prezența plagiatului. 

6.7. Lucrarea se restituie studentului în vederea revizuirii în termen de cel mult 5 zile 

calendaristice de la data predării lucrării către profesorul de la catedră, menținându-se tematica stabilită 

anterior și după aceea este supusă reverificării cu cel mult 10 zile calendaristice înainte de începerea 

activității comisiei de examen de stat. 

6.8. După verificarea plagiatului, decizia finală privind admiterea acestuia în apărare se ia în 

cadrul unei ședințe a departamentului la care se desfășoară lucrarea. O lucrare de diplomă din ciclul I este 

permisă pentru apărare - licență,o teză de master a ciclului II – masterat și teză de doctorat a ciclului III - 

studii doctorale dacă există cel puțin 75% din textul original în acesta (pentru o disertație de doctorat a 

ciclului III - studii doctorale), cel puțin 60% (pentru o teză de master a ciclului II - diplomă de master) și 

cel puțin 50% (pentru o lucrare de diplomă din ciclul I - licență).   

6.9. Un student care nu este admis la susținerea tezei ciclului I - licențiat,teza de master a 

ciclului II - magistratul și teza de doctorat a ciclului III - studii doctorale, se consideră că nu a îndeplinit 

programa de învățîmînt și este supus creditului din partea universității. 

6.10. Rezultatele verificării activității de diplomă a ciclului I - licență,teza de master a ciclului 



 

II - masterat și teza de doctorat a ciclului III - studii doctorale prin sistemul "Antiplagiat" sunt luate în 

considerare la evaluarea certificării finale de stat a studentului și se anexează la rechemarea 

supraveghetorului. 

7. Informarea studenților cu privire la responsabilitatea pentru încălcarea acestui lucru 

 

7.1. Această prevedere este publicată pe site-ul USC. Conținutul său este explicat studenților 

de către cadrele didactice ale catedrelor, conducătorii științifici ai lucrărilor de diplomă din ciclul I - 

licență,teze de master din ciclul II - masterat și teza de doctorat din ciclul III - studii doctorale. 

7.2. Datoria profesorilor USC este de a crea condiții pentru  prevenirea și detectarea 

încălcărilor normelor academice stabilite prin prezentul regulament. 

7.3 Necunoaștere a acestei prevederi nu scutește studenții de 

răspunderea pentru încălcări.
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APLICAȚIE 

DESPRE CARACTERUL INDEPENDENT 

Teza de diplomă a ciclului I - Licență,a ciclului II - Master, 

teza de doctor III Ciclul - Studii doctorale 

Specialitate 

(domenii de studiu/programe de masterat/profil de doctorat) 

Declar că în teza mea din ciclul I -teză de licență/master din ciclul II - teza de master/doctorat a ciclului 

III - studii universitare de doctorat  

pe tema: , prezentat în 

comisia de examen de stat pentru apărarea publică nu conține elemente de plagiat. 

Toate imprumuturile directe din surse tiparite si electronice, precum si din tezele susținute anterior 

ale ciclului I - licență,teze de master din ciclul II - teze de master și doctorat din ciclul III - studii 

doctorale  au referințele corespunzătoare. 

Cunosc Reglementările actuale ale sistemului"Anti-Plagiat" de la Universitatea de Stat din 

Comrat, potrivit cărora depistarea plagiatului stă la baza neadmisiei unei lucrări de diplomă a ciclului I 

- licență,teză de master a ciclului II - o diplomă de master și temă  de doctorat a ciclului III - studii 

doctorale în domeniul apărării.  

(Semnat)  (Numele complet) 

20 

Eu  

student 
(Num

e  

«    » 
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Registrul de inspecție 

a tezei ciclului I - licență, 

teza de master a ciclului II - masterat, 

teza de doctor a ciclului III - studii doctorale în sistemul 

"Antiplagiat" 

CONȚINUT 

Specializarea /Directia de instruire 
 

Grupa 
 

Numele complet al elevului 
 

Tema lucrării 
 

Numele complet al  supervizorului 
 

Data depunerii pentru reexaminare 
 

Rezultatul verificării: % originalitatea lucrării 
 

Recomandat pentru protecție/returnat pentru examinare 
 

Semnătura Student 
 

Data depunerii pentru reverificare (dacă este necesar) 

 

Rezultatul reverificării: % originalitatea lucrării 

 

Recomandat (nerecomandat) pentru protecție 
 

Semnătura elevului 
 

 

 

Dezvoltat: 

Prorector pentru afaceri 

academice Sult G.G.  

Convenit: 

Avocat al USC 

Arseny I.V.  

 Aprobat: 

Rector 

Aricova Z.N.  


